
Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego 

XLO w roku szkolnym 2018/2019 

 

Priorytetowymi zadaniami w roku szkolnym 2018/2019 jest: 

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw. 

2. Kształcenie rozwijające samodzielność i innowacyjność uczniów.  

3. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych nauczycieli i bezpieczne, odpowiedzialne korzystanie z zasobów w sieci. 

 

Propozycja działań wychowawczo-profilaktycznych w X LO 

W OBSZARZE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznawanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień  uczniów poprzez udział w  ISE, IPN. 

2. Organizowanie zajęć zgodnie z zainteresowaniami uczniów jak koła zainteresowań, zajęcia sportowe np. SKS 

Piłka, cheerleaders, zajęcia przygotowujące do egzaminów certyfikacyjnych z języków. 

3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych ucznia zgodnie z zaleceniami opinii i 

orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej. Organizacja konsultacji przedmiotowych. 

4. Monitoring realizacji obowiązku szkolnego. 

5. Prowadzenie zajęć z tutoringu edukacyjnego. 

6. Szkolenia nauczycieli w zakresie korzystania z tabletu do rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów oraz 

realizacja zajęć z uczniami z wykorzystaniem tabletów i dostępnych aplikacji. 

 

W OBSZARZE ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I licealnych. 

2. Przedstawienie zasad, przywilejów i obowiązków ucznia na początku roku szkolnego. Zaznajomienie ucznia z 

regulaminem oceniania zachowania i oceniania z przedmiotów. 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych  i działań w zakresie wolontariatu - Koło wolontariatu. 

4. Rozwijanie działalności Samorządu Uczniowskiego poprzez wspieranie projektów i inicjatyw uczniowskich oraz 

angażowanie w samodzielną realizację projektów, wydarzeń szkolnych. 

5. Tworzenie i udział w projektach społecznościowych, profilaktycznych, np. „Umiem, wiem, reaguję”, Współpraca 

ze stowarzyszeniami realizującymi projekty, np. Zwolnieni z teorii, Mikroakademia, GPCU i inne. 

 

W OBSZARZE ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych realizowane w ramach godzin 

wychowania fizycznego i godzin wychowawczych. 

2. Spotkanie z dietetykiem.  

3. Profilaktyka uzależnień - warsztaty, godziny wychowawcze. 

4. Współpraca z Towarzystwem Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, program „Fred Goes Net”  

 

W OBSZARZE ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez angażowanie uczniów w działania na rzecz szkoły. 

2. Zajęcia z doradztwa zawodowego - badanie predyspozycji zawodowych i spotkania z doradcą zawodowym.  

3. Udział w warsztatach i spotkania w Centrum Rozwoju Talentów, Wojewódzki Urząd Pracy.  

4. Konsultacje z pedagogiem i psychologiem.  

5. Organizacja prelekcji dla rodziców z tematów dotyczących okresu dorastania. 

6. Godziny wychowawcze poruszające tematy zakresu radzenia sobie ze stresem, motywacji, wzmacniania poczucia 

wartości, rozwiązywania problemów. 

7. Prowadzenie zajęć z tutoringu rozwojowego.  

 



W OBSZARZE ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości m.in. patriotycznych poprzez udział 

w uroczystościach szkolnych dotyczących odzyskania niepodległości Polski, realizację projektów edukacyjnych i 

profilaktycznych, imprez szkolnych związanych z obchodami istotnych wydarzeń dla życia szkoły oraz 

konkursów. 

2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w programie wychowawczo-

profilaktycznym szkoły. 

3. W szkole dbamy o okazywanie życzliwości i poszanowania dla pracy innych osób. 

4. Spotkania ze Strażą Miejską, Policją w ramach upowszechniania wiedzy na temat prawa dotyczących osób 

nieletnich. 

 

 

Przygotowanie: Zespół ds. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
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